Korte terugkoppeling

Algemene Vergadering van Leden Heemschut, Den Bosch, 16 juni 2017

Algemeen
Gezien het overwegend inhoudelijk karakter van de vergadering was er zeker sprake van een
geslaagde vergadering. In tegenstelling tot vorig jaar werd er geluisterd, beargumenteerd en de
vergaderorde respectievelijk de verenigingsdemocratie gerespecteerd. Formele stemprocedures
waren niet nodig. In zijn inleiding memoreerde de voorzitter de vele het afgelopen jaar in gang
gezette acties. De vele positief-kritische opmerkingen en aanbevelingen vanuit de vergadering
ondersteunden de vaak al in gang gezette verbeteringen. “Heb aandacht voor de oudere leden, let
op de communicatie, ga op zoek naar meer vrouwen in het bestuur en probeer de verschillende
opvattingen dichter bij elkaar te brengen”. Daarnaast waren er veel opmerkingen van formeeljuridische aard. Vanuit de zorg dat beslissingen – in geval van conflict - onvoldoende juridisch
overeind zouden blijven, werden deze opmerkingen door het bestuur in dank aanvaard.
Het bestuur heeft in de vergadering ook aangegeven dat zodra het aan het Gerechtshof gerichte
Klaagschrift tegen Heemschut alsmede de bij de Rechtbank Amsterdam aangespannen rechtszaak
(*) hun afwikkeling hebben gekregen en deze kwestie definitief kan worden afgesloten het moment
is aangebroken op zoek te gaan naar een nieuwe voorzitter.
De door de AVL 2016 aangegeven toekomstgerichtheid die tot uiting komt in de ambitienota werd
door de AVL 2017 bevestigd.
Namens het bestuur,
ir. Pier P. Bosch
(secretaris a.i.)

(*) Dit betreft ten eerste de afwikkeling van de aangifte van vorig jaar door drie oud medewerkers
wegens valsheid in geschrifte inzake de pensioenkwestie (type-ex-affaire) en ten tweede een
rechtszaak die april jl. is aangespannen door drie oud-bestuursleden m.b.t. de rechtsgeldigheid van
genomen besluiten inzake de afronding van de pensioenkwestie, genomen in de
bestuursvergadering van 22 april 2016.
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Enkele relevante punten uit de AVL:
Bestuur weer (formeel) compleet
Na benoeming door deze AVL zijn op drie na alle Provinciale Commissies nu ook weer formeel
vertegenwoordigd in het bestuur.
Rapport van de Rekencommissie
De voorzitter van de RC was kritisch in zijn reactie doch constateerde ook dat een aantal
verbeterpunten mbt. (formele) procedures, communicatie en transparantie al in gang waren gezet.
Ambitienota
In deze Nota komen voorstellen aan de orde als: de ontwikkeling van Heemschut als platform voor
erfgoedbeschermers, opzet van een virtuele Heemschut-academie (kennisvergaring en ontwikkeling), de scholing en opleiding van vrijwilligers en de opzet van een zodanige bestuurlijke
structuur dat er slagvaardig bestuurd kan worden zonder dat dat ten koste gaat van de contacten
met de Provinciale Commissies en de leden.
De vergadering ondersteunde de voorgestelde acties uit de Ambitienota van harte. Afgesproken
werd dat de geformuleerde ideeën t.a.v. de bestuurlijke organisatie samen met de commissies en
de leden zullen worden uitgewerkt en voorgelegd aan de volgende AVL.
Uitbreiding ondersteuning voor de commissies
Uitwerking en implementatie van de ideeën uit de Ambitienota hebben mogelijk ook consequenties
voor de personele bezetting van het kantoor. Enkele (commissie)leden gaven aan dat er is behoefte
aan juridische ondersteuning, de (bij)scholing, het ontwikkelen van kennis (Omgevingswet,
herbestemming e.d.) en aan het uitbreiden van netwerken.
Het bestuur zal daar een voorstel voor doen.
Jaarverslag 2016
Het Jaarverslag is zoals elk jaar weer keurig verzorgd, geeft een goed overzicht van wat er centraal
en ‘bij de buren’ gebeurt en biedt daardoor voldoende inspiratie voor nieuwe activiteiten. Een
aanrader!
Wandeling en borrel
Zoals elk jaar werd er na de AVL weer een interessante en leuke wandeling door de gaststad
gehouden en werd de dag afgesloten met een gezellige borrel in een prima sfeer.
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